
5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน

กญัชาทางการแพทย์
และสมุนไพรเพ่ือ

เศรษฐกจิ 

กลุ่มวยั ลดแออดั ลดรอคอย
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ER คุณภาพ

อสม. ประจ าบ้าน IMC

ระบบรับยาที่ร้านยา
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Agenda based : กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ 

ประเด็นที ่2 

จังหวดัสตลู เขตสขุภาพที ่12 รอบที ่1/2563

2.1 การเขา้ถงึบรกิารกญัชาทางการแพทย์

2.2 สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

2.3 อาหารปลอดภยั ผกัปลอดสารพษิ



2.1 การเขา้ถงึบรกิารกญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั : จ านวนคลนิกิการใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทยน์ ารอ่งอยา่งนอ้ยเขตสขุภาพละ 1 แหง่

สถานการณใ์นพืน้ที่
• จังหวัดสตลู มโีรงพยาบาลทีไ่ดรั้บใบอนุญาต

จ าหน่ายกญัชา 4 แหง่ คอื รพ.สตลู รพ.ละงู
รพร.ทุง่หวา้ และรพ.ควนโดน                              

• เปิดใหบ้รกิารคลนิกิกญัชา 2 แหง่
• รพ.สตลู (แผนปัจจบุัน/แผนไทย)
• รพ.ละง ู(แผนไทย)

ความกา้วหนา้/ผลการด าเนนิงาน
• จ านวนผูม้ารับบรกิารในคลนิกิกญัชา (ขอ้มลู C-MOPH 12 ก.พ. 63)

• ภาพรวมประเทศ  มารับบรกิาร 3,351 คน ไดรั้บยา 2,226 คน
• เขตสขุภาพที ่12  มารับบรกิาร 208 คน ไดรั้บยา 178 คน

• รพ.สตลู  มารับบรกิาร 29 คน  เขา้เกณฑก์ารรักษา 23 คน
(สตูร THC 7 คน, THC:CBD 15 คน, ศขุไสยาสน์ 1 คน)

• รพ.ละง ู มารับบรกิาร 4 คน  เขา้เกณฑก์ารรักษา 2 คน
(สตูรยาแผนปัจจบัุน ท าการสง่ตอ่ผูป่้วย)

จ านวนผูม้าแจง้ครอบครองกญัชา

จงัหวดั จ านวนผูป่้วย

พัทลงุ 117

สงขลา 430

ตรัง 250

สตลู 61

ปัตตานี 101

ยะลา 33

นราธวิาส 69

รวม 1,061 2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

9
9

12
12

0 2 4 6 8 10 12 14

ขอ้เสือ่ม

เบือ่อาหาร/ออ่นเพลยี ไมม่แีรง

ภมูแิพ/้ไซนสั

อมัพฤก/อมัพาต

ไขมนัในเลอืดสงู

ปวดเมือ่ย/ปวดกระดกู

เบาหวาน

ปวดหวั/ไมเกรน



คลนิกิกญัชา รพ.สตลู 
• แผนปัจจบุันและแผนไทย
• เปิดบรกิารทกุวันพธุที ่2 และ 4 ของเดอืน
• เวลา 13.00 - 16.00 น.

คลนิกิกญัชา รพ.ละงู
• แผนไทย
• เปิดบรกิารทกุวันจันทรท์ี ่2 และ 4 ของเดอืน
• เวลา 13.00 – 16.30 น.



ตวัชีว้ดั : จ านวนคลนิกิการใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทยน์ ารอ่งอยา่งนอ้ยเขตสขุภาพละ 1 แหง่

ปญัหา/
อปุสรรค

ขอ้เสนอ/แนวทางแกไ้ข

2.1 การเขา้ถงึบรกิารกญัชาทางการแพทย์

ผูป่้วยซือ้น ้ามันกญัชานอกระบบมาใชเ้อง • ประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนไดรั้บทราบ เพือ่ผลักดันใหผู้ป่้วยเขา้มารับบรกิาร             
ในระบบสขุภาพ

• จ.สตลู จัดท าแบบคัดกรองผูป่้วยส าหรับ อสม. (น ารอ่งใน ต.พมิาน อ.เมอืง)

• รพ.สตลู ไดรั้บสนับสนุนต ารับยาแผนไทย 3 ต ารับ (ศขุไสยาสน ์ท าลายพระสเุมร ุแกล้มแกเ้สน้) 
ยังไมไ่ดรั้บจัดสรรยาแผนปัจจบุัน  แกไ้ขโดยซือ้ยาจากองคก์ารเภสชักรรมมาใช (้สตูร THC, THC:CBD)

• รพ.ละง ูไดรั้บสนับสนุนต ารับยาแผนไทย 2 ต ารับ (ศขุไสยาสน ์ท าลายพระสเุมรุ)

ประสานสว่นกลางเพือ่ขอรับการสนับสนุนเพิม่เตมิ
• ยาแผนปัจจบุัน ขอรับไดจ้าก กบรส. สป.
• ต ารับยาแผนไทย ขอรับไดจ้ากกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ

มกีลุม่วสิาหกจิทีส่นใจปลกูกญัชา 
แตยั่งขาดความพรอ้มและระบบ supply chain
เพือ่สง่ผลติต ารับยากญัชา

รพ.ละง ูมคีวามพรอ้ม สถานทีผ่ลติยาแผนโบราณผา่นมาตรฐาน WHO-GMP 
ควรศกึษาปรมิาณความตอ้งการใชก้ัญชาเพือ่การวางแผน MOU กับทางกลุม่
ใหป้ลกูเพือ่สง่เป็นวตัถดุบิใหท้าง รพ.แปรรปูผลติเป็นต ารับยา



2.2 สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

ตวัชีว้ดั : ยาสมนุไพรจากขมิน้ชนัหรอืไพลทีผ่ลติจากเมอืง
สมนุไพร 14 จังหวดั ผลติจากวตัถดุบิปลอดสารพษิรอ้ยละ
100
เป้าหมาย
• เมอืงสมนุไพรเขตสขุภาพที ่12 คอื จงัหวดัสงขลา

2.3  อาหารปลอดภยั ผกัปลอดสารพษิ

ตวัชีว้ดั : โรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 2 แหง่ /เขตสขุภาพ

เป้าหมาย
• โรงพยาบาลสะบา้ยอ้ย จังหวัดสงขลา
• โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลงุ

จงัหวดัสตลู ไมใ่ชพ่ืน้ทีเ่ป้าหมาย



Function Based

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน

✓ ผู้สูงอายุคุณภาพ ✓ PCC
✓ ER คุณภาพ
✓ ระบบรับยาที่ร้านยา 

✓ Fast Track
✓ IMC
✓ อสม. ประจ าบ้าน

กลุ่มวยั ลดแออดั ลดรอคอย



สถานการณ์ประชากรสูงอายุ

ปัญหา ข้อจ ากัดของจังหวัด

➢ ไม่มีการชี้แจง นโยบาย แนวทางปฏิบัติในการ ดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มี 
ภาวะสมองเสื่อม ภาวะหกล้ม 

➢ ไม่มีคลินิก /บุคลากรเฉพาะทางด้าน ผู้สูงอายุ ในการรับส่งต่อ  / มีเพียงรพ.
สตูลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ

สถานการณ์ ภาวะสมองเสื่อมและหกล้ม จ.สตูล 

ภาวะสมองเสื่อม ภาวะหกล้ม

59.9
7

62.7
6

ปี 62 คัดกรองร้อยละ

การด าเนินงานของจังหวัด

- ปี 62 มีการพัฒนาศักยภาพจนท. โปรแกรม Aging Health Data 3 อ าเภอ
-ปี 63 สสจ.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานผส.ทุกอ าเภอ และ ติดตามการด าเนินงาน ปี 
ละ 2 คร้ัง 

เขต 15.47 %
ประเทศ 19.82 %

สตูล 36,476 คน (13.87 %)

ข้อมูล HDC 8 กพ. 63

-

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา

การส่งเสริมปัองกัน - รพ.สต. รพช.มี
กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน ผ่านชมรมผส. 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน สมองเสื่อมและ
หกล้ม ผ่านชมรมผส. สม่ าเสมอ
-สร้างความตระหนักของปชช, สร้างHLภาวะ
สมองเสื่อมและหกล้ม ผ่านสื่อที่หลากหลาย
-เพ่ิมช่องทางให้ค าปรึกษาในรพ.สต. รพช.

การคัดกรอง การส่งต่อ การวินิจฉัย การ
ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
ปี 62 คัดกรอง ภาวะสมองเสื่อม 
59.97% 
สูงสุด อ.มะนัง 90.81% ทุ่งหว้า 
83.95%
ภาวะหกล้ม คัดกรอง 62.76%
สูงสุด อ.มะนัง 90.76% ท่าแพ 
86.33%
-รพ.สต.ไม่ทราบแนวทางการส่งต่อ,ยังไม่
มีระบบการส่งต่อ ที่ชัดเจน

- เพ่ิมความครอบคลุมการคัดกรอง และบันทึก
ข้อมูลในระบบ
- มีการให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันใน
กลุ่มเสี่ยง ต่อเนื่อง 
- พัฒนาระบบส่งต่อ กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการ
วินิจฉัย ดูแล รักษา 
- ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง

การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มี ภาวะสมองเสื่อม และภาวะพลัดตกหกล้ม



ประเด็น ลดแออัด : ประชากร ๔๐% มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน
ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

สถานการณ์
จังหวัดสตูล มีประชากร จ านวน 313,818 คน (TYPE 1 
และ TYPE 3)  มีหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (PCU/NPCU) จ านวน ๑๗  แห่ง ครอบคลุมทุก
อ าเภอ และ ครอบคลุมประชากร รวมจ านวน 187,588 คน 
(ร้อยละ ๕๙.๗๘) ในเขตอ าเภอเมือง ครอบคลุมประชากร  
จ านวน 33,726 คน (ร้อยละ 28.2๕) 

ปัญหา สาเหตุ
ในเขตที่ตั้ง รพท. ไม่สามารถเปิด PCU/NPCU เพื่อดูแล
ประชากร ๔๐ % เนื่องจากขาดแคลนแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมระยะสั้น 

อ าเภอที่ด าเนินการเปิดหน่วยบริการ PCU/NPCU ได้ตามเป้าหมาย คือ 
อ าเภอควนโดน 46.31% อ าเภอละงู 84.59% และอ าเภอที่ด าเนินการ
ครอบคลุมประชากร ๑๐๐% จ านวน ๓ อ าเภอ อ าเภอควนกาหลง 
อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอมะนัง และอ าเภอท่าแพจะผ่านเกณฑ์ ปี ๒๕๖๓

PCU/NPCU  จ านวน ๑๗  
ทีม

NPCU เปิดใหม่ ปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑ ทีม



แผนกิจกรรมการแก้ปัญหา ความก้าวหน้า ผลการด าเนินงาน

การพัฒนาศักยภาพแพทย์อื่น เข้ารับการอบรม หลักสูตร 
Basic course of Family Medicine for Primary Care 
Doctor (หลักสูตร ๒ วัน x ๒ ครั้ง) 

แจ้งรายชื่อแพทย์ที่จะเข้ารบัการอบรม และมีแผนเพื่อเปิด
PCU/NPCU ในเขตเมือง จ านวน ๒ ทีม ภายในปี ๒๕๖๓

แผนงานสนับสนุนการลดความแออัด
ระดับหมู่บ้าน  มีการอบรม อสม. ที่ได้รับการพฒันาศกัยภาพ
เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เพื่อการดูแลผู้ป่วย LTC,CKD,NCD
ระดับต าบล  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลติดดาว และ การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
ระดับต าบล (พชต.) ภายใต้กลไก พชอ. 
ระดับอ าเภอ การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

อบรม อสม.หมอประจ าบ้าน  เป้าหมาย ๒๙๗ คน อบรม ๒๙๗ 
(๑๐๐%)
รพ.สต.ติดดาว เป้าหมาย  ๑๐ แห่ง และ Re accredit ครั้งที่ 
๑ จ านวน ๑ แห่ง (ครู ข ประเมิน ๑๐๐% รอการคะแนนการ
ประเมิน)
พชอ. มีคณะกรรมการ ประชุมคัดเลือกประเด็นและแผนการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต (๑๐๐%)



นวัตกรรม สิ่งดีเด่น
ผู้บริหารให้ความส าคัญก าหนดเป็น MOU และการก ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ในการประชุม กวป. การลงพื้นที่ชี้แจงนโยบายบรกิารปฐมภมูิ
และน าทีมสหวิชาชีพเรียนรูใ้นด าเนินงานปรับ mild set กระบวนการ
ท างานของ ผอ รพ สต 

การพัฒนาช่องทางสื่อสารความรู้ การประสานงานระบบส่งต่อ ด้วยจัดท า
กลุ่ม line ๔ ระดับ (ระดับครัวเรือน อสม. ทีมสหวิชาชีพ )

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบบริการของ PCU/NPCU ในเขตเมือง โดยใช้ 
One Office One Data Base การพัฒนาใช้ IT ระบบ
เดียวกับโรงพยาบาล 

การจัดท าตัวชี้วัดในการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าเดือน   
ด้านการด าเนินงาน PCU/NPCU และผลการพฒันาคุณภาพชีวิต
ภายใต้กลไก พชอ. ควรมีการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานเปิด PCU/NPCU ลด

ความแออัดในโรงพยาบาลและปัญหาอุปสรรคเพ่ือการพฒันา  
ประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานขับเคลือ่นคุณภาพชีวิตภายใต้
กลไก พชอ.

มีความเชื่อมโยงการด าเนินงาน พชอ.และการด าเนินงานของ PCU/NPCU
และเครือข่าย พชต. อปท.เข้มแข็ง เช่น อบต.นาทอน มีนโยบายต าบลสร้าง
สุข ๔ มิติ มีผลลัพธ์ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ชัดเจน มีธรรมนูญภายใต้ชื่อ 
“ชันชีนาทอน” มีบุคคล ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนที่เป็นต้นแบบ การสนับสนุนสร้างแรงจงูใจให้แพทย์ทั่วไป ศึกษาต่อด้าน    

เวชศาสตร์ครอบครัว และพัฒนาศักยภาพทมีสหวิชาชีพให้มี
คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง



ลดแออดั ลดรอคอย: Fast Track (Trauma, Stroke ,ODS)
Trauma

• อตัราการเสียชีวติของผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชัว่โมง ร้อยละ 5.88 
• อตัราของผูป่้วย trauma triage level 1 และมีขอ้บ่งช้ีการผา่ตดั  ในโรงพยาบาลระดบั  S สามารถเขา้หอ้งผา่ตดัไดภ้ายใน 60 นาที ร้อยละ 100
• อตัราของผูป่้วย triage level 1, 2 ท่ีมีขอ้บ่งช้ีในการ Admit ไดรั้บ Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 > ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 66.47
•อตัราตายผูป่้วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) ร้อยละ 14.29
•อตัราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดบั  S ท่ีผา่นเกณฑป์ระเมินคุณภาพ ร้อยละ 100
•จ านวนผูป่้วยท่ีไม่ฉุกเฉินในหอ้งฉุกเฉินระดบั 4 และ 5 (Non trauma) (ลดลงร้อยละ 5) ลดลงร้อยละ 7.43

• มีเคร่ือง CT scan ท่ี รพ.ละงูใหบ้ริการเฉพาะผูป่้วยในพ้ืนท่ี
• มีระบบส่งตอ่ผูป่้วยในเขต 12

ข้อค้นพบ

สถานการณ์

• รพ. รับส่งต่อไม่ได้ปฏิบัติตามระบบส่งตอ่ผูป่้วยในเขต 12 (มีการปฏิเสธผูป่้วย)
• ฐานขอ้มูล Thai refer ไม่เสถียร
• ขาดบุคลากร ไดแ้ก่ Neurosurgeon

ปัญหา

• ทบทวนแนวทางการส่งตอ่ใหช้ดัเจน และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ
• ประสานความร่วมมือกบัราชวทิยาลยั เพ่ือพฒันาผลิตแพทยส์าขาท่ีขาดแคลน

ข้อเสนอแนะ

Function 
Based



ลดแออดั ลดรอคอย: Fast Track (Trauma, Stroke ,ODS)

Stroke
• อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง(<7%) เป็นร้อยละ 3.40
•ร้อยละผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด ภายใน 60  นาที (≥60%) เป็นร้อยละ 84.21 

ข้อค้นพบ

สถานการณ์

ปัญหา

ข้อเสนอแนะ

• รพ.ละงู มีเคร่ือง CT scan ใหบ้ริการเฉพาะผูป่้วยในพื้นท่ี
• มีมาตรการในการสร้าง health literacy ประเดน็ Stroke ปี 63 โดยบูรณาการทุกภาคส่วน เช่น วดั มสัยดิ ผูน้  าชุมชน อสม.

•ประชาชนขาดความรู้ ความตระหนกั มีการใชบ้ริการ 1669 นอ้ย และการคมนาคมล าบากท าใหก้ารเขา้ถึงล่าชา้
•ขาดบุคลากรไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาลเฉพาะทาง  และนกัอรรถบ าบดั 

• ประชาสัมพนัธ์ stroke alert และ stroke awareness สู่สาธารณชน 
• จดัท าแนวทางการรับส่งต่อ Pt. ภายในและนอกเขตสุขภาพ  ใหช้ดัเจน และพิจารณาพฒันาใหมี้ทีม Neuro med เป็นพี่เล้ียง 
ในการใหค้  าปรึกษาดูแลผูป่้วย 

Function 
Based



ODS
•ร้อยละ Pt. ท่ีเขา้รับการผา่ตดั ODS (ร้อยละ 60) เป็นร้อยละ 100 

•มนีวตักรรม : พฒันาระบบ Post discharge surveillance  แผลผ่าตัด 
เช่ือมโยงเครือข่าย
• มีการเขา้รับบริการซ ้ าของผูป่้วยเน่ืองจากมีความพึงพอใจสูง

•ช่ืนชมทมี ODS ทีม่คีวามเข้มแขง็ ด าเนินงานอย่างบูรณาการ

•สถานท่ีในการใหค้  าปรึกษาคบัแคบ และยงัไม่เป็นสัดส่วน
•จนท.ท่ีรับผดิชอบ ท างานหลายหนา้ท่ี การลงขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั

ปัญหา

• พิจารณาจดัสรรบุคลากร ใหเ้ป็นไปตาม FTEข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบ

สถานการณ์

ลดแออดั ลดรอคอย: Fast Track (Trauma, Stroke ,ODS)Function 
Based



ปัญหา/สาเหตุ
• ขาดบุคลากร และ ครุภณัฑท์างการแพทย์
• ระบบการติดตามและส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยจากระดบัจงัหวดั จนถึง

ชุมชน ขาดความเช่ือมโยง

ข้อเสนอแนะ
• ก าหนดอตัราก าลงัของบุคลากรท่ีขาดแคลนเพิ่มโดย

พิจารณาจาก FTE
• จดัท าแผนจดัหาวสัดุ ครุภณัฑท่ี์มีความจ าเป็น
• พฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยได้
• พิจารณาก าหนด รพช. Node บริการ IMC ตามบริบทของ

พื้นท่ี โดยศึกษาจากแนวทางของ รพ.บางกล ่า

ข้อค้นพบสถานการณ์
• ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจงัหวดัท่ีใหบ้ริการ IMC (ร้อยละ 75) เป็นร้อยละ 100
• ผูป่้วย Stroke, TBI และ SCI ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index นอ้ยกวา่ 15 รวมทั้งคะแนน 

Barthel index ≥ 15 with multiple impairment ไดรั้บการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตาม
จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ร้อยละ 60) เป็นร้อยละ 81.68

• การดูแลผูป่้วย IMCครอบคลุม 3 กลุ่มโรค (stroke ,TBI ,SCI) มีผูป่้วย 273 ราย โดย Pt. ใหม่ทุก
รายไดรั้บการส่งปรึกษาแบบ Fast tract

• มีแนวทางการดูแลผูป่้วยแบบ IMC ระดบัจงัหวดั ตั้งแต่การแรกรับ 
จนกระทัง่ refer back กลบัสู่ชุมชน
• จ านวนวนันอนเพื่อการฟ้ืนฟู รพ.ท่ีส่งต่อนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการฟ้ืนฟู
• มีนวตักรรม : การประเมินมาตรฐานการใหบ้ริการ IMC เพื่อพฒันาระบบให้
มีคุณภาพ

ลดแออดั ลดรอคอย: IntermediateFunction 
Based

ขอสนับสนุนจากสาขา Palliative care
• ของบจดัตั้ง Palliative care Center Equipment เพื่อจดัหาวสัดุ ครุภณัฑท่ี์จ าเป็น 

ไดแ้ก่ Syringe driver, เตียง, เบาะลม และเคร่ืองผลิตออกซิเจน



จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน (รอบที่ 1)

จ านวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน
(80,000 คน)

พื้นที่ จ านวน
(คน)

เป้าหมาย
(คน)

ผลงาน
(คน)

ร้อยละ

จังหวัดสตูล 5,085 297 312 105.05

เขตสุขภาพที่ 12 63,259 4,595 4,595 100

ประเทศ 1,039,729 80,000 62,564 78.20

ผลการด าเนินงาน 
: 

ข้อมูล ณ วันที่  13 ก.พ. 2563

ลดแออดั ลดรอคอย: อสม. หมอประจ าบ้านFunction 
Based



ปัญหา/สาเหตุ

โอกาสพฒันา/ข้อเสนอแนะ
-จดัสรรประมาณเพ่ิมเติมในงวดท่ี 2 ในการอบรมพฒันา อสม. และงานสุขภาพภาคประชาชน 
- ปรับปรุงรายวิชาและส่ือการสอนใหเ้นน้การน าเอาความรู้ไปปฏิบติัและปรับใช้งานจริง

- งบประมาณในการอบรมมีจ ากดั
- หลกัสูตรการอบรมและส่ือการสอนจะเนน้ทฤษฎีมากเกินไปอาจมีผลในการปฏิบติัจริง

ลดแออดั ลดรอคอย: อสม. หมอประจ าบ้านFunction 
Based



5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน



5 โรค : STEMI

• การสนบัสนุนและช่วยเหลือจาก รพ.สงขลานครินทร์ในการรับ refer 
case ท า PCI

• การมีระบบ Fast Track ท่ีมีประสิทธิภาพ
• การท างานร่วมกนัเป็นทีมของสหวชิาชีพ

-การมีระบบFast Track ที่มีประสิทธิภาพ

- การท างานร่วมกันเป็นทีมของสหวิชาชีพ

ข้อค้นพบ

• อตัราตายของผูป่้วย STEMI จงัหวดัสตูล เป็นร้อยละ 5 ( เกณฑ์ ≤ 9 )
• ร้อยละของการใหก้ารรักษาผูป่้วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาท่ี

ก าหนดท าไดเ้พียง ปี 62 ร้อยละ 8.20 ปี 63 (ร้อยละ 50) เป็นร้อยละ 30

สถานการณ์

ปัญหา/สาเหตุ
• ไม่มีแพทยโ์รคหวัใจและหน่วยบริการในจงัหวดัท่ีสามารถท า

การสวนหลอดเลือดหวัใจได ้
• การใหย้าละลายล่ิมเลือดท่ีมากกวา่ 30 นาที เน่ืองจากรอ consult

อายรุแพทยโ์รคหวัใจ 
• Pt. ขาดความรู้เก่ียวกบัโรคหวัใจ และระยะเวลาในการเดินทาง

มากกวา่ 90 นาที ท าใหเ้ขา้ถึงบริการล่าชา้

ข้อเสนอแนะ
• ก าหนดอตัราก าลงัของบุคลากรท่ีขาดแคลนเพ่ิมโดยพิจารณาจาก 

FTE
• การสร้าง health literacy โดยบูรณาการกบัเครือข่ายในการให้

ความรู้ การรักษาท่ีถูกตอ้ง ประชาสมัพนัธ์ส่ือสาร Early warning 
sing สญัญาณอนัตราย และการเขา้ถึง 1669 อยา่งสม ่าเสมอ

• พิจารณาจดัตั้ง Line group ส าหรับการ consult ดูแลผูป่้วย 
STEMI ระหวา่งส่งต่อ

โรค
ระบบ
สนับสนุน



5 โรค : SEPSIS

ปัญหา/สาเหตุ

• กระบวนการดูแล Pt.ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
• Pt.ขาดความรู้ และปฏิเสธการรักษา
• อายรุแพทยไ์ม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
• สร้างระบบ Rapid Response System และ Team
• จดั Training Protocol sepsis
• ทบทวนแนวทางการดูแลผูป่้วย Sepsis จดัใหมี้การติดตาม และ

ประเมินผลการท างานเป็นระยะ
• สนบัสนุนใหมี้การด าเนินกิจกรรม health literacy เร่ือง sepsis
• รายงานผลงานในฐาน HDC

สถานการณ์
• อตัราตายผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-

acquired (<ร้อยละ28) เป็นร้อยละ 26.34 
• อตัราการเจาะ H/C ก่อนให ้Antibiotic (>ร้อยละ90) ร้อยละ 98.20
• อตัราการไดรั้บ Antibiotic ภายใน 1 ชัว่โมง (>ร้อยละ90) ร้อยละ 100
• อตัราการไดรั้บ IV 30 ml/kg ใน 1 ชัว่โมงแรกร้อยละ 67.39

ข้อค้นพบ
• มีนวตักรรม: standing order sepsis
• พฒันา standing order ใชใ้นโรงพยาบาลสตูล
• นิเทศติดตามการใช้ SOS Score ในหน่วยงาน
• ทบทวน case dead ทุกเดือน

โรค
ระบบ
สนับสนุน



5 โรค : CKD

-มีแนวทางในการดูแลและระบบการส่งต่อตามศกัยภาพหน่วยบริการ และมีช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร โดยใชร้ะบบ Line  application
-มีกิจกรรมการรณรงคเ์พ่ือชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วยกลุ่มเส่ียง ในกิจกรรมวนัไตโลกทุกปี 
-การมีระบบ Fast Track ท่ีมีประสิทธิภาพ และการท างานร่วมกนัเป็นทีมของสหวชิาชีพ

ข้อค้นพบสถานการณ์

ปัญหา/สาเหตุ
• ขาดบุคลากรเฉพาะทาง และไม่มีอายุร

แพทย์โรคไต 
• ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจ 

Microalbuminuria ,เครื่องวัดความดัน,
เครื่องตรวจน  าตาล

• ขาดการติดตามนิเทศเครือข่าย

ข้อเสนอแนะ
• ก าหนดอตัราก าลงัของบุคลากรท่ีขาด

แคลนเพิ่มโดยพิจารณาจาก FTE
• จดัท าแผนจดัหาวสัดุ ครุภณัฑท่ี์มีความ

จ าเป็น

โรค
ระบบ
สนับสนุน

• ร้อยละของผูป่้วย CKD ท่ีมีอตัราการลดลงของ e-GFR<5 ml/min/1.73m2/yr 
(ร้อยละ 66) เป็นร้อยละ 67.29

• มี CKD Clinic ในสถานบริการตั้งแต่ระดบั F2 ข้ึนไป   100%
• มีทีมสหวชิาชีพในการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง (รพ.มะนงั ไม่มีนกัโภชนาการ)

นวตกรรม “ประสิทธิภาพการจัดขนสง่น้ ายา
ล้างไตพื้นที่เกาะ จ.สตูล”ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ       

“ Safety  save  cost ”

ข้อช่ืนชม



5 โรค : NEWBORN
โรค
ระบบ
สนับสนุน

• อตัราตายของทารกแรกเกิดอาย ุ≤28วนั มีน ้าหนกัแรกเกิด 
≥ 500 กรัม = 3.4 :1,000  (เป้าหมาย < 3.7:1,000)

• ทารกเสียชีวติจ านวน 4 รายเป็น case Preterm 2 ราย และ
case Severe BA 2 ราย 

• มีระบบการรับ Refer มารดาท่ีมีภาวะเส่ียง มาคลอดกบัสูติแพทย์
• มีการป้องกนัทารกพิการ
• มีการคดักรองโรคหวัใจ คิดเป็นร้อยละ 100
• มีเตียง NICU จ านวน 6 เตียงและมีอตัราครองเตียงร้อยละ 80
• มีการลงนิเทศหนา้งานโดยกมุารแพทย ์ปีละ 1 คร้ัง (นิเทศ ER , OR ,LR , 

NICU และ PP

ข้อค้นพบ

ปัญหา/สาเหตุ
• ทารกคลอดก่อนก าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่เสียชีวติจาก SEPSIS
• มีการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงคจึ์งขาดการดูแลทารกใน

ครรภ์

สถานการณ์

ข้อเสนอแนะ
• พฒันาระบบ Intrauterine transfer system
• สร้าง Health literacy เร่ืองการวางแผนครอบครัวและ ANC คุณภาพ



5 โรค : CANCERโรค
ระบบ
สนับสนุน

ข้อค้นพบ

ปัญหา/สาเหตุ

• ผูป่้วยมีภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั
• ขาดบุคลากรไดแ้ก่ แพทย ์Onco Med และพยาบาล

เฉพาะทางพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งมี1คน 

ข้อเสนอแนะ

• ติดตามการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั
• การพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละการธ ารงรักษา

สถานการณ์
• ผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บการผา่ตดั 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่

มะเร็งเต้านม,มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
• ผูป่้วยไดรั้บการผา่ตดัภายในระยะเวลา  4 สัปดาห์

(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ70 ) เป็นร้อยละ 83.3
• ผูป่้วยไดรั้บการรักษาดว้ยเคมีบ าบดั ภายใน 6 สัปดาห์ 

(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ70 ) เป็นร้อยละ 50

• มีการประเมินภาวะทางจิตโดยใช2้Q, 9Qเม่ือเขา้ฟังผลช้ินเน้ือ
• แพทยท่ี์รักษา สามารถconsult ไดต้ลอด
• มีระบบส่งต่อผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงกบัโรงพยาบาลหาดใหญ่กบั 

On co Med



▪ ทุกโรงพยาบาลสามารถใหก้ารดูแลผูป่้วย
แบบ Acute Care 

▪ มีระบบท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยยาเสพติดท่ีมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค ์และวิกฤติทางยาเสพติด

โรค
ระบบ
สนับสนุน

5 ระบบ : ระบบยาเสพตดิ

▪ ยาบา้มีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
กระท่อม และไอซ์ ตามล าดบั

▪ ปี 2562 มีผูเ้ขา้รับการบ าบดัทุกระบบ 1,271 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นประเภทยาบา้ กระท่อมและกญัชา 
ตามล าดบั และพบมากในช่วงอาย ุ18-24 ปี

ข้อ
ค้นพบ

▪ ผลการคดักรองผูป่้วยยาเสพติดท่ีไดรั้บการส่ง
ต่อจากภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ตรงตามระดบั
ความรุนแรง

▪ การส่งต่อผูป่้วยยาเสพติดไม่เป็นไปแนวทาง
เดียวกนั ท าใหผู้ป่้วยขาดการบ าบดัท่ีต่อเน่ือง

ปัญหา/อุปสรรค
▪ วางแนวทางการคดักรอง จ าแนก ผูป่้วยยาเสพติดใหเ้ป็นแนวทาง
ทางเดียวกนักบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประสิทธิภาพการใหก้าร
บ าบดัท่ีตรงกบัระดบัความรุนแรง

▪ วางระบบการส่งต่อ referral ผูป่้วยยาเสพติดตั้งแต่ระดบัปฐมภูมิ 
ถึงตติยภูมิ โดยการประชุมวางแนวทางการส่งต่อในระดบัจงัหวดั

ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์



Area Based

TB

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน



Area Based : วัณโรค  จังหวัดสตูล รอบ 1/63

ผลงานปี 2563 ยังไม่ถึงรอบประเมิน อยู่ระหว่างรักษาร้อย
ละ 97.3 เสียชีวิต ร้อยละ 2.7 ( 1/37 : 1 ราย เสียชีวิต มีโรค
HIV ร่วม อายุ 32 ปี ได้ยาได้ 67 วัน)  

(NTIP ณ วันท่ี 9 ก.พ. 2563)

อัตราความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า เป้าหมาย
ความส าเร็จ > ร้อยละ 87.5 ของจ านวนคาดประมาณ 

อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียน
ไตรมาส 1/63 เป้าหมายความส าเร็จ > ร้อยละ 88

จังหวัด  มีการทบทวนสถานการณ์วัณโรค และจัดท าแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมวัณโรค ระดับจังหวัด
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ปี 2562 

ผู้ป่วยวัณโรค จากการคัดกรองเชิงรุก (Active) ร้อยละ  38.2 
ผู้ป่วย walk in (Passive) เท่ากับ  ร้อยละ 61.8

(NTIP ณ วันที่ 9 ก.พ. 2563)

ร้อยละ



ข้อค้นพบ แนวทางการพัฒนาของจังหวัด
▪ ความครอบคุลมการค้นหาผู้ป่วยยังน้อยกว่าจ านวนคาด

ประมาณ
- ปี 2562 ผู้ป่วย walk in (Passive) ร้อยละ 61.8

ผู้ป่วยวัณโรคจากการคัดกรองเชิงรุก (Active) ร้อยละ 38.2

▪ ปี 2561 ไม่พบผู้ป่วยขาดยาระหว่างการรกัษา แสดงถึง
ผลส าเร็จของการติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลที่
ดี ( DOT )  

• ควรวิเคราะห์และทบทวนปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยเข้ามาสู่
ระบบบริการทั้งเชิงรกุและเชิงรบั เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุม
การรักษา 

• ปี 2563 รพ.สตูล มีแผนงาน/โครงการ การคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวัณโรค ด้วยรถ Mobile X-ray เคลื่อนที่
การคัดกรองวัณโรคในชุมชน/เขตเมือง

ข้อค้นพบ TB



ข้อชื่นชม และ ข้อเสนอแนะ TB

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และ ญาติ 
• เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจและประเมินแนวโน้มการรักษาส าเรจ็ได้ 
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สัมผัสร่วมบ้าน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ผู้สัมผัสร่วมบ้านให้ความส าคัญใน

การไปรับการตรวจคัดกรอง
• สามารถประเมินผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
• สามารถติดตามประเมินอาการและให้การช่วยเหลือได้ทัน น่าจะป้องกันการขาดยา และเสียชีวิต

ถอด
บทเรียน

ข้อเสนอแนะ 

➢ ควรวิเคราะห์ร้อยละของความครอบคลุม Diary DOT รายอ าเภอ และเร่งรัดให้ไดร้้อยละ 100 
➢ น า DOT Diary มาช่วยเพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
➢ น า DOT Diary มาใช้ประเมินความสี่ยงการรกัษาไมส่ าเรจ็ หรือการเสียชีวิต ให้เป็นรูปธรรม
➢ กรณีเจอปัญหาในด้านการรักษา เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ควรประสานทีมสหวิชาชีพ หน่วยงาน

ท้องถิ่น, พมจ. เข้ามามีส่วนร่วม 

SATUN 3 D : Districts DOT Diary ( ผ่าน Application LINE )    



จบการน าเสนอ

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน


